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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-TP 
 

V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thi 

hành Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trên địa bàn thành phố 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

      - Các phòng, ban, ngành thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 
  

Trong thời gian qua, công tác xử phạt VPHC, tổ chức thực hiện các Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã được lãnh 

đạo cấp trên và các ngành quan tâm, chỉ đạo. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý 

các vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, từng bước nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bên 

cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức thi hành các Quyết định xử phạt 

VPHC còn nhiều hạn chế, tỷ lệ thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trên một số lĩnh vực còn thấp, cụ thể như sau: 

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành quyết định xử phạt không kiên 

quyết trong việc tham mưu cưỡng chế nộp phạt, buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả; một số trường hợp vi phạm kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. 

- Tỉ lệ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2020 

còn thấp, cụ thể:  

+ Số tiền thực tế cá nhân/tổ chức vi phạm nộp phạt vào ngân sách nhà 

nước đạt 59,37%, trên tổng số tiền được ban hành trong quyết định xử phạt.   

+ Việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số lĩnh vực 

chưa được thực hiện nghiêm túc, triệt để (Tỉ lệ thi hành khắc phục hậu quả đối 

với lĩnh vực đầu tư xây dựng là 10%; Lĩnh vực đất đai là 65% ...). 

 Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND thành phố yêu cầu triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các 

phường, xã nghiêm túc thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn; xử 

lý triệt để trường hợp đã quá thời hạn nhưng chưa thi hành xong quyết định xử 

phạt hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và thông báo kết quả thi hành 

xong quyết định về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp. 

2. Giao phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các 

phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã triển khai tổ chức thực 

hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo theo đúng quy định 

của pháp luật. Tổng hợp thống kê đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các 



phường, xã có tỷ lệ việc tổ chức thực hiện các quyết định thấp, không hiệu quả 

để làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng cán bộ công chức cuối năm. 

Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố thực hiện kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan, đơn vị  

có hành vi vi phạm theo Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ. 

Yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- CVP, PCVP HĐND-UBND TP;  

- Các phòng, ban, đơn vị TP ; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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